
 
 

Zápis č. 19/2017 

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou, které se 

uskutečnilo dne 6. 9. 2017 v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou 

Přítomni:  Bc. Ladislav Bárta, p. Vít Filipenský, Ing. Jaroslav Kovačka, RNDr. Pavel Milička, Ing. 

Irena Pechová, Bc. Roman Souček, Ing. Petr Stoček, Ing. Radim Technik 

Omluven: p. Stanislav Růžička  

Hosté:  Bc. Vácová – vedoucí OF 
                Ing. Prokop- projektový koordinátor 
                Ing. Klement - místostarosta 
                Mgr. Navrátil – starosta 
                Členové finančního výboru dle prezenční listiny 
 
Program jednání: 

1. Rozpočtové opatření č.5/2017 
2. Zásady sestavení rozpočtu města na rok 2018, Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu na 

rok 2018 
3. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.5/2017, o místních poplatcích 
4. Využívání dotací ze strany města 
5. Různé 

 
Zahájeno: 16:30 h.             Skončeno: 18:40 h. 
 
Proběhlo společné zasedání finančního a kontrolního výboru, předsedové výborů přivítali přítomné, 
program FV byl odsouhlasen všemi přítomnými členy  
Po projednání bodu Rozpočtové opatření se omluvil z jednání Ing. Mrkos, ACCA. 
 
 
 

1. Rozpočtové opatření č. 6/2017 
 
Vedoucí finančního oboru Bc. Vácová uvedla, že kromě účelově určených dotací ve výši 3.548 tis. Kč, 
které navyšují jak příjmovou, tak výdajovou stranu rozpočtu,  je v těchto rozpočtových opatřeních 
rozpuštěna vytvořená  rezerva – navyšují se některé stávající rozpočtové položky (Úprava povrchů 
Kavanova, Mánesova;  projekty;  znalecký posudek majetkového podílu Satt a.s.;  PO Poliklinika – 
LSP + provoz),   nově je do rozpočtu zařazena akce Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho (na 
akci přidělena dotace),  Revitalizace zeleně Stržanov (akce bude pokračovat i v roce 2018, na akci 
přidělena dotace), příspěvek Nemocnici Nové Město na Moravě. 
Bc. Vácová upozornila na to, že během prázdnin bylo schváleno RM Rozpočtové opatření č.5/2017, 
které navyšovalo rozpočet pouze o přijaté dotace (RM může schválit, pověřena ZM) 
Ing. Zvěřinová – zajímala se o dividendy Satt a.s. – není dar 
Bc. Vácová - jiné rozdělení hospodářského výsledku 
P. Filipenský – proč se navyšuje položka konzultační služby, není to zbytečné 
Mgr. Navrátil – jde o stabilního člena týmu městského architekta v oboru krajinářství a zahradnictví, 
uzavřena bude spolupráce na základě smlouvy o dílo, vloni byl dokončen pasport zeleně, letos 
přidělena dotace v rámci projektu revitalizace zeleně – půjde o odborné a poradenské konzultace 
v rámci odboru komunálních služeb - vyjadřovat se bude k akcím týkajícím se revitalizace zeleně ve 
městě, spolupracovat bude na přípravě generelu zeleně 
Ing. Zvěřinová – požaduje na příští zasedání finančního výboru zprávu z jednání akcionářů Satt a.s. 
týkající se znaleckých posudků majetkového podílu v Satt a.s. a jaký to bude mít dopad do rozpočtu 
příštího roku 
 
 



 
 

2. Zásady sestavení rozpočtu města na rok 2018, Harmonogram zpracování návrhu 
rozpočtu na rok 2018. 

 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová uvedla, že sestavení harmonogramu postupu prací na 
přípravě návrhu rozpočtu na rok 2018 vychází ze zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
ÚSC a předpokládá, že návrh rozpočtu bude předložen ke schválení ZM dne 14.12.2017.  
Návrh rozpočtu bude zpracován v těchto etapách – příjmy, výdaje odborů, organizačních složek a 
příspěvkových organizací města (mandatorní), výdaje investiční (zejména spolufinancované 
z dotačních titulů). 
 
Zasedání finančního výboru k projednání návrhu rozpočtu na příští rok proběhne dne 15.11.2017 
 
 

3. Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.5/2017, o místních poplatcích 
 
Vedoucí finančního odboru Bc. Vácová seznámila přítomné členy finančního a kontrolního výboru se 
změnou ve vyhlášce o místních poplatcích. Dojde ke zrušení osvobození fyzických osob, které mají 
místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny. Jejich počet vzrostl od roku 2007 z 321 osob na 898 osob. 
Z nich je v současné době 47 držitelů psů. Pro tyto držitele je nově zavedena sazba za držení prvního 
psa ve výši 600,- Kč, za druhého a každého dalšího 1.400,- Kč. Navrhovaná sazba je vypočítána 
průměrem sazby pro rodinný a bytový dům, je to dle vyhlášky cena maximální  
Ing. Klement – zpoplatněním výše uvedených držitelů psů dojde k odstranění nerovnosti mezi 
poplatníky 
P. Filipenský – kdy se poplatek odpouští 
Bc. Vácová – úlevy uvedeny v článku 7, navazují na literu zákona, prokázány musí být průkazem – jde 
například o osoby  nevidomé, s těžkým zdravotním postižením, provádějící výcvik psů k doprovodu 
těchto osob, chovající psa pro potřeby Policie ČR, Městské policie… 
Ing. Sedlák – jsou postihy za nepřihlášené psy a kolik je jich ročně 
Bc. Vácová – takové poplatky nejsou, úřad nemá právo toto kontrolovat, MP může kontrolovat, zda je 
pes označen známkou. Za neuhrazení poplatku dochází k jeho vymáhání, po vyčerpání všech 
zákonných možností (obstavení účtu, exekutor) se část poplatků odepisuje pro nedobytnost (u 
poplatníků v tíživé sociální situaci). 
 
 
Závěr 
Kontrolní výbor vzal na vědomí informace k prvním třem bodům finančního výboru. 
 
 
 
 

4. Využívání dotací ze strany města 
 
K tomuto bodu programu byl přizván projektový koordinátor města Ing. Jan Prokop. Na jednání byl 
předložen přehled poskytnutých dotací v minulých letech a v roce 2017 a přehled dotací, na které byly 
v letošním roce podány žádosti a tyto byly zamítnuty, případně jsou v jednání. Ing. Prokop informoval 
o připravovaných žádostech na akce  cyklostezka na Stržanov, u nového mostu na Klafaru, na ulici 
1.máje a Farských humnech. Členové výborů se zajímali o některé konkrétní akce – revitalizace 
zeleně Stržanov – dotace přidělena, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, dotace 
na Smart City – dotace v rámci operačního programu zaměstnanost (generel dopravy a pasport 
komunikací - možnosti zefektivnit fungování dopravy ve městě, snížení spotřeby energií – úsporné 
budovy, zlepšit informovanost veřejnosti – veřejně dostupný pasport zeleně) 
Ing. Zvěřinová – jak se bude řešit provoz Domova se zvláštním režimem – Seniorpenzion Fit, kde 
vyprší smlouva o pronájmu  
Ing. Klement – probíhá jednání s majitelem Fitu o prodloužení smlouvy, v současné době je v 
Seniorpenzionu 40 lůžek.  Zároveň by měla začít úprava budovy na ulici Komenského 8 na Senior 
penzion firmou Senior Holding, který by měl být v provozu v roce 2019, kde je navýšena kapacita 
lůžek. 



 
 
P. Filipenský – které projekty jsou upřednostňovány 
Ing. Prokop – vychází se ze strategického plánu města (aktualizován jednou ročně), akčního plánu, 
který je průběžně aktualizován a schváleného rozpočtu, v případě potřeby a možnosti čerpat dotaci 
dojde k jednání o zařazení dané akce do rozpočtu a tím i úpravě rozpočtu 
Ing. Prokop – vedoucí odborů a ředitelé příspěvkových organizací definují své požadavky, v případě 
možnosti získání vhodné dotace Ing. Prokop spolupracuje s příslušným vedoucím či ředitelem na 
podání žádosti 
Bc. Bárta -  S odkazem na dřívější usnesení ZM o hledání zdrojů, stále vidí rezervy právě u ředitelů 
příspěvkových organizací v jejich povinnosti sledovat dotační výzvy a zapojit se do přípravy podkladů 
při podávání žádosti, měli by to mít zakotveno v pracovní náplni 
Mgr. Navrátil – řešeno směrnicí k hodnocení ředitelů neškolského typu  
           
 
Usnesení č. 1/19/2017 
Kontrolní výbor vzal na vědomí informace poskytnuté projektovým koordinátorem a doporučuje větší 
zapojení ředitelů PO k získávání finančních prostředků z dotačních programů na aktivity PO a tuto 
činnost začlenit jako součást jejich pracovní náplně.  
 
Hlasování: Pro 7  Proti 0       Zdržel se 0 

 
 

5. Různé 

 
 Zasedání kontrolního výboru se uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 17:00 – Na zasedání bude 

přizván ředitel příspěvkové organizace Sportis – při stanovování plánu byly stanoveny oblasti kontroly 

- zimní stadion, rekreační areál Pilák (využitelnost, jakým způsobem jsou nastaveny podmínky na 

pronájem restaurace, jakým způsobem je zajišťována ochrana majetku), z dnešního jednání - 

získávání dotací, další náměty budou zaslány členy KV.  

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 7. 9. 2017 

 

 

                         Bc. Ladislav Bárta v. r. 

         předseda kontrolního výboru  

 

Zapsala: Ing. Turinská 

    Ing. Bořilová 

 


